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RADÍR a suli-sajtó
A tartalomból:

Iskolaújságot
indítunk

Változások az új 1
tanévben

Iskolaújságot indítunk!
Kedves
Szülők!

Tisztelt Valljuk be: tagiskolánk kinőtte az Önkormányzati Hírlevél
Pedagógustársaimmal
úgy által nyújtott kereteket. Nagondoltuk, annyi minden tör- gyon nehéz feladat 1-2 oldalténik a Gárdonyiban, annyi ba tömörítve összefoglalni 34 hónap történéseit annak,
érdekes esemény, nagyszerű
akinek van mondanivalója, van
eredmény születik ennek az
intézmények a falai között, mit a nyilvánosság elé tárnia.
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Diákok!

A Radír amellett, hogy nekünk
szól, bemutatja az iskolai
életet, hírt ad a legfontosabb
tudnivalókról Szuhakálló lakossága számára is. Tőlünk,
Igen, felmerül a kérdés: isko- hiteles forrásból tudják meg,
lai, önkormányzati honlap, ismerjék meg, mi történik a
Gárdonyiban.
Önkormányzati Hírlevél.
Gárdonyis
diák!
Valóban, a webes elérhetőség, Kedves
Szeretnénk
ha
ez
az
újság
megjelenés nagyon fontos a
mai felgyorsult világban, mely neked, szüleidnek, nekünk
lehetővé teszi, hogy szinte az szólna, rólunk szólna. És eheseményekkel,
egyidőben hez szükségünk van a segítséazok rögtön pódiumra kerülje- gedre, a segítségetekre.
hogy meg kell próbálnunk azokat tolmácsolni, elérhetővé
tenni mindenki számára és
nem utolsósorban dokumentálni, megőrizni az utókornak.

nek, oly módon, hogy ne csak Amellett, hogy hű krónikásai
egy szűk közösség, hanem a akarunk lenni az intézmény
nagyvilág számára is hozzá- mindennapjainak, teret szeretnénk adni tehetségetekférhetővé váljanak.

nek is. Szeretnénk minél
több oldalt megtölteni az
írásaikkal, verseikkel, élménybeszámolóitokkal.
Ti akik olvassátok az újságot és fürkészve lapozzátok
végig, kíváncsiak vagytok
arra, hogy van-e lehetőség a
cikkeitek, írásaitok megjelenésére is…
Elárulom: van, és erről kicsit
odébb írunk is. Böngésszétek oldalainkat, nem fogjátok megbánni!
Kedves Olvasó!
Hasznos időtöltést kívánok
hasábjainkon!
Dr. Herczegné Ruszkai Edit
tagintézmény-vezető

Változásokkal kezdődött az új tanév!
2012. július 1-jétől, Kazincbarcika városban az eddigi
kettő közoktatási intézmény
helyett, egy általános iskola
jött létre, mely egy székhelyintézményből és öt tagiskolából áll.
Az intézmény neve és egyben
a székhelye is a Pollack Mihály Általános Iskola.
Tagiskolái: Ádám Jenő Tagiskola, Árpád Fejedelem Tagis-

kola,
Dózs a
György Tagiskola,
Gárdonyi
Géza Tagiskola,
Kazinczy Ferenc Tagiskola.

bízást.

A Gárdonyiban
is több új pedagógus kezdte a
tanévet: Kocsisné
Ablonczy Irén az
első
osztályban
A
Pollack
tan ít;
Gerbár
Mihály Általános Iskola
Lászlóné ének-zenét,
igazgatói feladatainak ellátá- Kócsi Józsefné fizikát; Maksára
F ü r j e s - G á b o r n é rai Lászlóné pedig angol nyelCsépányi Ágnes kapott meg- vet oktat diákjainknak.

Mi történt a
nyári szünet
előtt?
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Kisinterjúk

3,5

Tavaszi sikere- 3
ink, eredményeink
Így írtok Ti...
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Rovatindító
felhívások
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Fontos közlemények:
 Vár a Szerkesztőség, alkoss Te is!
 PAPÍRGYŰJTÉS!
 Suli Diszkó Szeptember 28-án:
Várjuk jelenlegi és
volt diákjainkat!
 Hozd el házi kedvencedet Te is az
Állatok Világnapján!

Iskolaújság?
Kisinterjúk

Erik 8.o.

Letti 3.o.

Igen tetszik.

Szia! Mi a véleményed az iskolaújság
indításáról?

Miről olvasnál benne szívesen?

Szerintem azért jó, mert a gyerekek
megtudják, hogy mi történik az iskolában.
Csenge 5.o.

Szia! Miről olvasnál szívesen a most
induló iskolaújságban?
Szeretném ha sztár– és divathírek is
helyet kapnának benne.

Láttál már valahol iskola újságot?
Nem, még nem láttam, de örülök, hogy
lesz az iskolában!

Szia! Tetszik az iskolaújság elnevezése?

Az iskolai sportéletről, sport eseményekről.

Rudabányán jártam általános iskolába,
ott, akkor nem volt ilyen kiadvány.

Andrea tanárnő

Jó napot tanárnő!

Bogi tanító néni

Mi a véleménye az iskolaújság indításáról?
Nagyon jó dolognak tartom. Pár éve
volt már erre kísérlet az iskolában, de
akkor csak pár számot ért meg a kiadvány. Üdvözlöm és hasznos dolognak
tartom, hogy új szenes formában és
tartalommal adhatunk hírt a Gárdonyi
életéről.

Mi történt a nyári szünet
előtti hónapokban?

Gárdonyi Napok
A Gárdonyi Napok színes, változatos eseményekkel várta a diákokat,
s a különböző nyilvános rendezvények vendégeit, résztvevőit.
Az első napon „Szépírás-verseny,
Rási Richárd kerékpáros freestyle
bemutatója ragadta magával a gyerekeket, majd Kazincbarcikai Küzdő
Sportegyesület tagjai tartottak thai
box bemutatót. A napot a hagyományos
Jótékonysági Gála zárta, melyen fellépő
diákok egy év munkáját mutatták be, a
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Mit tetszik gondolni az iskolaújság
elindításáról?
Pozitív dolognak tartom.

Mit tetszik gondolni, milyen időközönként jelenjen meg?
Jó lenne ha havonta megjelenhetne.
Köszönjük a válaszokat!

Kulturális Gála

A Határtalanul program keretében, fe- ki a közönség elislejthetetlen négy napot töltött tizenkét merését, végül a
gárdonyis diák KárpátalMesevarázs, Pázján, az Ádám Jenő Általámán
lovag
című
nos Iskola tanulóival
előadása varázsolt
együtt.
derűt, jókedvet és
hangos vastapsot a
Május 11-én került sor,
színházterembe.
az Ádám Jenő Általános Iskola Kulturális
Gálaestjére, melyen a Gárdonyi három
produkcióval képviseltette magát. Előbb
a nyolcadikosok tradicionális magyar
tánca – a palotás - aratott osztatlan
sikert a nézők körében, majd a negyedik
osztályos Timkó Ádám prózájával vívta

A tanárnő
hová járt iskolába
és ott volt iskolaújság?

A gyerekek felkészítői
Szkhárosi Zoltán és
Szk hár os i
Z ol tánné
( tán c) ;
K ovács né
Str ob á n
B og l ár k a
(próza) és

Dr.
H e r cz eg né
R uszkai
Ed it
(színdarab).
Diákjaink szereplésükkel tovább öregbítették intézményünk
jó hírnevét; ismét
bizonyították a szorgalmas munkához társuló tehetségüket.

2012
„Időutazás” című, történelmi tárgyú
rendezvényen megje- vetélkedőnkre.
lent szülőknek, venAz utolsó nap a délelőtti órákban a Kasdégeknek.
télykert újra „Színes forgatag” helyszíA második napon névé vált. Az iskola tanulói 8 csapatban,
az iskola épülete a 8 különböző színbe öltözötten teljesínyolc osztály já- tették a játékos ügyességi feladatokat.
tékos sport- és Amíg délután a sportpályákon fiú- és
a k ad á ly ve rs e - lány focicsapatok küzdöttek a Gárdonyétől volt han- nyi-kupáért, addig az osztályok szülői
gos.
közösségei főzőversenyen mérték össze
A Kistérség 3- tudásukat.
4.
osztályos A napot és a rendezvénysorozatot szatanulóit
v á r t u k badtéri diszkó zárta az iskola udvarán.

A Magyar Drámapedagógiai Társaság
szervezésében a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozón, a Mesevarázs
színjátszó csoport a Pázmán lovag című darabbal,
kivívta a közönség és a
zsűri elismerését.

Tavaszi sikereink-eredményeink

Az előbbi lelkes tapssal, az
utóbbi ezüst minősítéssel
jutalmazta a produkciót,
mely ez elmúlt évek legmagasabb szintű elismerését
jelenti.
A gyerekek felkészítője Dr.
Herczegné Ruszkai Edit.
Kettős sikert értek el a gárdonyis diákok a "Színes paletták" elnevezésű körzeti
alsós rajzversenyen, melyet a Dózsa

György Tagiskolában renintézményünket 4 fős csapat
deztek 76 diák részvéteképviselte. A gárdonyisok a válével.
roskörnyéki iskolák tanulói közül
Egy első helyezés mellett, a legjobb eredményt érték el,
egy harmadik helyezést is Lukácsné Bogár Mónika irányítászereztek tanulóink. A sával.
diákok felkészítő pedaAz alsósok is megmérettethetg óg us ai:
H or ány i né
ték tudásukat matematikából a
Jakubiszkó Annamária és
Kazincbarcikán megrendezett
Megyeri Csabáné Kohut
kistérségi vetélkedőn. A 3. oszZsuzsanna.
tál yosok k öz ött Procz ner
Krisztofer remek eredményt ért
A kazincbarcikai Dózsa el, hiszen több mint 30 gyermek
György úti Tagiskolában közül 6. helyezést szerzett.
H or á n y in é
a
felső
tagozatos F e l k é s z í t ő j e
Jakubiszkó
Annamária.
„Észtörő”
kistérségi
matem atik aversenyen

A XVII. Egressy Béni Nemzetközi Szavalóverse- kola csapata lett. Edzőjük: Kanyen - április 20-án- a Dózsa György Úti Tagiskolá- lász Gábor tanár úr.
ban, mintegy 130 gyermek mérte össze tehetségét.
A Gárdonyit Molnár Aletta 2. osztályos kisdiák
Gárdo n
képviselte, osztályfőnöke Petrohainé Jáborcsik Ágyisok!
A
név köt
nes felkészítésében. Letti igazán nagyszerű eredelez!
Az új t
ményt ért el, kategóriájának 5. helyezését
anévbe
n is
megszerezve.
m inél
A mucsonyi Kalász László ÁMK
által szervezett
műfüves labdarúgó
bajnokság
legjobbja a Gárdonyi Géza Tagis-

tö bb
tehetsé
ges diá
k
résztvé
telére
számítu
nk a
tanulm á
nyi-,
kulturá
lis- és
sport
verseny
eken!

Miért érdemes tanulni?
A 2011/2012. tanévet lezáró
ünnepségen a tantestület döntése értelmében az elismerő okleveleken és könyvjutalmakon kívül
nevelőtestületi, igazgatói és
osztályfőnöki dicséretekkel is
jutalmazásra kerültek a legjobb
teljesítményt elérő diákok.
Nevelőtestületi
részesült:

A 2011/2012. tanévben a Gárdonyi Géza Tagiskolában az Év tanulója címet a nevelőtestület döntése
szerint: Dávid István Dávid 8. osztályos tanuló kapta.

dicséretben

Szabó Lajos Ádám 8. osztályos
tanuló és Kiss Csenge 7. osztályos tanuló.

I. évfolyam, 1. szám
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Így írtok ti….
A következő hasábokon az iskolai dolgozatok néhány „gyöngyszeméből” adunk
ízelítőt. Reméljük az nevet rajtuk a legjobban, aki felismeri „mesterművét”….
Természetismeret:
„Jellemezd a vizet, mint élőhelyet! Hűvös helyen, zárt palackban tárolandó.
A térkép a föld laposított mása.

A vörösvérsejt a szivet pumpálja.
Magyarország fővárosa: Szuhakálló
Amerika fővárosa: Szanticska.
Ázsia tájai: Közép sziklai alföld, Nyugat
sziklai alföld.
A jegesmedvének fehér színű hártyája
van.
A vérnyomás, amit vérnyomásmérővel
lehet mérni.
A vérnyomás kétféle tulajdonságú lehet,
alacsony és magas.”

Magyar nyelv– és irodalom:
A hóvirágból kevés van, mert anyák nap„magyar kőkereskedelmi mank; Mixáth;
jára sokat vesznek belőle.
élyfél; refurmátus; halyósai
A macska őse a nagyobb macska.”
Minden nap egy alma, a fogorvost távolt Amikor Petőfi holttestét megtalálták,
kokárda volt a zsebében.
tartja. Ja, és egy foghagyma a barátoAdy Endre a kórházban született. "

kat is.

Fizika:
„Porlasztó
Donát;
Hogyan
terjed a
Fény?:
Gyorsan!”
Történelem:
„A 7 vezér egy urnába folyatta a vérét.
A millennium a dualizmus korának leghasznosabb projektje.
A trónért trónviszály keletkezett.
Thermopülai vezetésével Leonidasz
legyőzte Marathónt.”
További „gyöngyszemek”:
www.amiiskolank.hu

A kőolaj állatok ürülékéből készül.

Elkezdődött az új tanév

Jó munkát, szép
erdményeket, si
keres
tanévet Gárdony
i!

2012. augusztus 30-án, az ünnepélyes Igazgató néni pedig
tanévnyitóval kezdetét vette az új taní- azt emelte ki, hogy
tási év a Gárdonyiban is.
mennyire örülhetünk annak, mi is és szüleinek is, hogy egy
Az ünnepségen a tanulók és meghívott
vendégek mellett, nagy számban vettek részt a szülők, akik közül 21-en,
most kísérték először iskolába gyermeküket, az első osztályosokat.
Igazgató-helyettes néni ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a tanévnyitón,
de az egész tanítási évben is a diákoké a
főszerep. Az iskola sikeressége, az abban folyó tevékenységek elismerése,
elsősorban a mi hozzáállásunkon, tanulásunkon múlik.

Mi az az „iskolaotthon?”

szép, jól felszerelt, magas színvonalon működő, de mégis otthonos, családias hangulatban működő iskolába
járathatunk. Elmondta, hogy mindezek együttese mennyire ritka,
hogy egy ilyen iskola által nyújtott
oktatás-nevelés nem hasonlítható
össze mással. Kiemelte, hogy nagyon ragaszkodni kell ahhoz az
intézményhez, diáknak, szülőnek,
pedagógusnak, fenntartónak egyaránt, amely ilyen lehetőségeket
nyújt.
majd hasznosítani tudnak a következő
tanítási órákon.

Az iskolaotthonos megoldással a gyermek tehermentesítve van, mivel délután
négy, öt óra után nem kell leülnie otthon
tanulni. Figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy egy 6-7 éves korú gyermeknek eleve nem is ebből áll az élete, hiszen ő még pici, éppen elég az, amit az
Az iskolaotthonos megoldás jobban il- iskolában kap; ebben az életkorban időt
leszkedik egy pici gyermek életkori sajá- kell szakítani a játékra is.
tosságaihoz. Aki sokkal fáradékonyabb, Az iskolaotthonos elsősöket a betűk,
más a teherbírása, az óvodából érkezve számok birodalmába Kocsácsné Strobán
igénye van arra, hogy játsszon. Jól szer- Boglárka és Kocsisné Ablonczy Irén taníA napköziben a két tanító közül az egyik vezett szabadidővel a gyermekeknek tónők vezetik be.
délelőtt, a másik délután neveli a gyere- lehetősége nyílik a kikapcsolódásra, amit
Sz eptembertől
az elsősök
iskolaotthonos
rendszerben tanulhatnak
a
Gárdonyiban.
De mi is az az
iskolaotthon? Miben különb öz ik
a
napközitől? Miben kínálunk újat, többet,
jobb lehetőségeket a legkisebbeknek?
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keket, a délutános inkább csak szervezi
a kicsik szabadidejét. Az iskolaotthonos
rendszerben szintén két tanító dolgozik,
de délelőtt is és délután is vannak tanítási órák, vagyis a szabadidő és a tanulás
váltja egymást.

Van szabadidőd? Szeretnéd hasznosan tölteni?
Várunk!

A Gárdonyi a 2012/2013-as tanévben is érdeklődésed, igényed szerinti, nem kötelező
(választható) tanórai-, illetve tanórán kívüli
foglalkozások széles skáláját szervezi.

az iskolarádió, az alsós– és felsős
táncszakkör, a tömegsport és
kézműves foglalkozás; az alsós–
és felsős énekkar.

Ha tehetségesnek tartod magad egy-egy területen, vagy ha csak érdekel valami, ha úgy
gondolod, hogy délutáni szabadidődet hasznosan szeretnéd eltölteni, ha szükséged van a
továbbtanulásodhoz arra, hogy újabb ismeretekre, tudásra tegyél szert, várunk!

Ha mindez nem elég: iskolánk a
B.-A.-Z. Megyei Önk. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási
Intézménnyel
együttműködve,
annak keretein belül művészeti
képzésben való résztvétel lehetőségét kínálja számodra: furulya-, zongora- szolfézs- és
festészet foglalkozásokra jelentkezhetsz.

Angol, matematika, magyar nyelv és irodalom; természetismeret, rajz tantárgyakból
szakköri órákon vehetsz részt. Vár a Mesevarázs színjátszó-csoport, a médiaszakkör,

Ez a kép is nálunk készült:

És Te mire vagy képes?!

Új tanév - új eszközök, felszerelések
Az új tanévet megújult tantermi környezetben kezdhették a Gárdonyis diákok.
A szokásos felújítási, karbantartási
munkálatok mellett, elsősorban támogatók jóvoltából új berendezési tárgyakkal
is gazdagodott a tagiskola.
Az első osztályba egy új, színes, dekoratív tanulói szekrény- és
polcrendszerrel
került, melyben a
nebulók
biztonsággal tárolhatják
felszereléseiket.
A tanári szobában
is új szekrénysor
várta az év kezdetén
a pedagógusokat, segítve az egyébként
A kazincbarcikai Gólyfióka avatáson 21
szuhakállói „kisgólya”nyitogatta először
a szárnyait. S az első szárnycsapások
igencsak meggyőzőre sikerültek! De
hogyan élték meg az eseményt maguk
az elsősök?
Íme néhány nagyon „komoly” vélemény:
Márk:
„Nagyon jól éreztem magam, vidám
délután volt Kazincbarcikán. Egyformán
tetszett minden, de a legjobban a koncert alatt éreztem magam. Jó volt kezet fogni a polgármesterrel is.

I. évfolyam, 1. szám

Az új bútorok, számítástechnikai eszközök mellett valamennyi osztály, osztályfőnöke szorgos munkával készült arra,
szűkös helyen, a tanítást segítő eszköhogy az új tanév dekoratív, barátságos
zök, iskolai- és osztálydokumentumok
környezetbe n
megfelelő tárolását.
Kedves Gá
várja a tanulórdonyis
A földszinti folyosón - a szuhakállói
kat.
D
iá
k
!
önkormányzat támogatásából - egy üveMindez a
ges
vitr in
került elhelye- Ezúton is köTe
érdekedb
szönetet
monzésre, melyben
en
valósult m
a
tag isk ola dunk az Apáe g,
a
czai
Kiadó,
az
z
é
rt, hogy sz
"trófeái" keép
körny ezetb
rülnek bemu- ÉHG Zrt. táen
m og atás áé r t,
tatásra.
tanulva, jó
l
Tari Csaba és
érezhesd
magad.
Informati- Horányi Tibor
Vigyá zz is
kolánk
kai pályá- szülők, a pedaberendezé
sére,
zat ered- g ó g us t á r s a k
felszerelé
se
ire!
lelkes munkáményeképpen 4 jáért.
tanteremben került elhelyezésre interaktív tábla.

Levente:
Picit izgultam a szavalás miatt, de jól éreztem magam. A legjobb a
koncert volt, mert
együtt énekelhettünk
olyan számokat, mint a
Micimackó és az Oroszlánkirályból a Timon és
Pumba dala.
Lili:
Jól éreztem magam,
izgatottan vártam hogy
mi lesz a délután. Na-

Gólyafióka

voltam….

gyon büszke voltam arra,
hogy az osztálynak szánt
ajándékot én vehettem
át Irénke tanító nénivel.
A koncert is szuper
volt, mert olyan dalokat hallottunk, amiket
együtt tudtunk énekelni.
Jó utat kisgólyák! Kívánjuk, hogy szárnyaitok
nagyra nőjjenek, és szerencsésen, eredményesen érjétek el hosszú utatok következő állomását, melyhez 8
év múlva, iskolánkból kirepülve érkeztek el.
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RADÍR:
a Gárdonyi Krónika

Vegyél részt Te is az újság szerkesz
tésében!
Ha bármilyen írásod, rajzod, cikked
van, amit szívesen
megosztanál az iskolatársaiddal, vagy
úgy gondolod,
hogy esetleg másokat is érdekelne,
küldd be az újságba, és itt viszontláthatod!
Vagy ha csak valami fantasztikus ötlet
ed van, amit
szeretnél itt megvalósítani, arra is
számítunk!
Keresd a főszerkesztőt Pollák Nikit
, vagy fordulj Kriston Tamás
tanár úrhoz!
Ebben az újságban nem találhatod meg
a nagyvilág híreit, de
olvashatsz benne a suliról. Biztosan
találsz néhány érdekes információt, egyedi hangvételű írást,
megmosolyogtató órai bakit.
Írj Te is és mi publikálunk.
Reméljük, hogy tetszeni fognak a cikke
k,és az újság úgy mindenestül.
Jó olvasást!!!

Kedves Olvasónk!

Mi vár ránk az ősszel?
Csak néhány kiemelt esemény:
Szeptember 28 - Diszkó
Október 4 - Állatok Világnapja
Október közepe - Madárgyűrűzés
Október vége: Őszi gyalogtúra
Október 26 - Diákközgyűlés
November 16 - Tátika
November 26 - Vaskó Katalin rajzverseny
December 14 - Adventi játszóház
December

20 - Gárdonyis Karácsony
Ezek mellett, színházlátogatás, nemzeti ünnepek és nevezetes napok,
témahetek, foci kupa.

DÖK hírek

Talán már meg sem lepődsz,
ha azt hallod, hogy ezt az
újságot is külső támogatóink
segítségével indítottuk útjára.

Októberben ismét papírgyűjtés!

Kérünk, hogy jótékony adományoddal támogasd a Radír
következő száma megjelenésének előállítási költségeit.
Hogyan teheted ezt meg?
Az újság egy-egy példányának átvételekor, 100 Ft-ot
(egy chips árának a fele)
adsz át a terjesztőknek.

Ugye nem fogsz unatkozni?!

Köszönjük!

Szóljatok otthon, a szomszéd néninek, az utcában
lakóknak!
Kérjétek meg őket, hogy a
háztartásukban lévő felesleges papírt tegyék félre
és átadásával segítség Diákönkormányzatunkat!
Kedves Apukák!
Az erős szülői kéz nyújtotta segítségre most is számítunk!

Rovatindító felhívások
A Radír következő száma előreláthatólag decemberjanuár hónapban jelenik meg.
Amellett, hogy várjuk a Ti ötleteiteket, írásaitokat
is, néhány kezdeményezéssel mi is fordulunk felétek.
SULINFORM rovatunkba pályázatot hirdetünk,
az alábbi témakörben: Ki? Mit? Tud? a tagintézmény történelméről: Nem ám a honlapon elérhető időrendi felsorolásra vagyunk kíváncsiak,
hanem saját, szüleitek, nagyszüleitek élményeire,
emlékeire. Akár időutazásra is indulhattok: Diák voltam
Szuhakállóban… és ti válasszátok ki a kort, amelybe el tudjátok képzelni magatokat.

De várunk anekdotákat, vicceket, képregényeket, könyv-,
vers- és zeneajánlókat, ételrecepteket, webhelyajánlókat, bármit amit érdekesnek gondolsz, vagy Téged érdekel.
A lényeg: Alkoss Te is!
A Radír első számának kiadásában közreműködtek: Pollák Nikolett, Vartek Cintia,
Mata Fanni, Mudri Szandi, Orbán Dávid,
Dr. Herczegné Ruszkai Edit
Médiapartnere ink:
www.am iisk ol ank .hu;
www.szuhakallo.hu; www.opont.hu. Támogatónk:
HUMÁN KFt. Külön köszönet: Dr. Herczeg Tibornak
az informatikai segítségért.

